Igaunija

Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I" - Igaunija

I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas
II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu
III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību
IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu
I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas
Civilprocesa kodeksa 86. pants.
II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu
Apriņķa tiesas
Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Valsts: Igaunija
Instruments: Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Regula "Brisele I"
Kompetences veids: Tiesas pieteikuma iesniegšanai

Pamatojoties uz jūsu sniegto informāciju, ir vairākas tiesas/iestādes, kuru kompetencē ir šis tiesību akts. Šeit ir rezultāti:

Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja
Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja
Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja
Tartu Maakohtu Valga kohtumaja
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja
Tartu Maakohtu Võru kohtumaja
Tartu Maakohtu Võru kohtumaja
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja
Viru Maakohtu Narva kohtumaja
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību
Apgabaltiesas
Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Valsts: Igaunija
Instruments: Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Regula "Brisele I"
Kompetences veids: Apelācijas tiesas

Pamatojoties uz jūsu sniegto informāciju, ir vairākas tiesas/iestādes, kuru kompetencē ir šis tiesību akts. Šeit ir rezultāti:

Riigikohus
Tallinna Ringkonnakohus
Tartu Ringkonnakohus

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu
Apelācijas prasības Augstākajai tiesai
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas,
ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas
nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir
atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par
šo lapu.
Lapa atjaunināta: 13/08/2019

